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END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #4 
KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #4 

THE SOUL WINNER - PENJALA JIWA 
 
 
PEMBUKAAN: 
Saya percaya Tuhan sedang memulai babak baru 
kegerakan bagi gereja kita.  Saudara akan lihat gereja ini 
akan mengalami percepatan atau akselerasi di semua 
bagian:  pertobatan jiwa besar-besaran akan terjadi, 
bahkan pelipatgandaan komsel yang tidak masuk akal 
untuk ukuran kita saat ini sedang Tuhan kerjakan.  
▪ Bagaimana bisa hal itu terjadi? Karena Tuhan sedang 

membawa gereja kita masuk dalam dimensi apostolic 
sekaligus profetik. 

▪ Saya sangat mendorong semua jemaat tangkap 
perhemaan ini dan tangkap juga pengurapan apostolic 
yang sedang Tuhan berikan atas gereja kita. 

▪ Saya berdoa kita semua punya hati yang Love God 
Love People With Passion dan bisa meresponi babak 
baru kegerakan Tuhan di tengah-tengah kita. 

▪ Dan di bagian akhir ini saya rindu membagikan pesan 
Tuhan berjudul The Soul Winner atau Penjala Jiwa. 

 
I. TUHAN MAU KITA JADI PENJALA JIWA! 

a. Matius 4:18-20.  18 Dan ketika Yesus sedang 
berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua 
orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, 
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dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang 
menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala 
ikan. 19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, 
ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 
manusia." 20 Lalu mereka pun segera meninggalkan 
jalanya dan mengikuti Dia. 
◼ Tadinya Petrus dan Andreas adalah nelayan 

atau penjala ikan.  Akan tetapi ketika mereka 
berjumpa dengan Yesus, Yesus menyingkapkan 
rencanaNya bagi mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan 
kamu akan Kujadikan penjala manusia." 

◼ Taukah anda bahwa Tuhan Yesus juga 
memberikan panggilan yang sama ini kepada kita:  
"Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan 
penjala manusia." 

b. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa 
PARAMETER SUKSES KITA SEBAGAI PENJALA JIWA 
DITENTUKAN OLEH BUAH JIWA-JIWA YANG KITA 
HASILKAN! 
◼ Matius 12:33 Jikalau suatu pohon kamu 

katakan baik, maka baik pula buahnya; jikalau 
suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak 
baik pula buahnya. SEBAB DARI BUAHNYA POHON 
ITU DIKENAL. 

◼ Ternyata bagi Tuhan Yesus, buah itulah tolak 
ukurnya! Bukan daunnya, bukan rantingnya, 
bukan yang lainnya, tapi buahnya!!! 
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- Demikian pula SEBAGAI PENJALA JIWA, maka 
PARAMETER SUKSES KITA DITENTUKAN OLEH 
SEBERAPA BANYAK JIWA YANG KITA JANGKAU 
BAGI TUHAN, seberapa giat kita menyaksikan 
Yesus yang kita percayai kepada orang-orang di 
sekeliling kita, seberapa banyak jiwa yang kita 
gabungkan ke dalam kelompok sel dan Ibadah 
raya, seperti apa perjuangan kita memuridkan 
dan melatih mereka, dan seberapa jauh kita 
berhasil mencetak mereka menjadi Penjala Jiwa 
berikutnya!  

◼ Itu sebabnya dengan penuh sukacita Alkitab 
mencatat: Petrus berkhotbah dan 3000 jiwa 
diselamatkan, Kemudian 5000 jiwa diselamatkan, 
Kemudian tiap-tiap hari banyak sekali jiwa-jiwa 
yang ditambahkan kepada mereka.  

◼ Doa saya ketika Tuhan menilai anda, maka 
Tuhan akan berkata: Wow, ini pohon yang baik! 
Ini Penjala Jiwa yang luarbiasa!  

c. Yohanes 15:16  Bukan kamu yang memilih Aku, 
tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan 
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya 
apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, 
diberikan-Nya kepadamu. 
◼ Alkitab mencatat: AKU TELAH MENETAPKAN 

KAMU MENGHASILKAN BUAH DAN BUAHMU ITU 
TETAP! 
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◼ Ada PERBEDAAN antara PENJALA JIWA 
dengan orang yang PERNAH MENYELAMATKAN 
JIWA! 

 
II. BANGKIT SELAMATKAN JIWA BERAPAPUN 

HARGANYA! (SAVE THE LOST AT ANY COST) 
a. Masih ingatkan anda tentang kisah perjumpaan 

Yesus dengan perempuan Samaria?! 
◼ Satu kali Yesus meninggalkan Yudea untuk 

kembali ke Galilea. 
◼ Saat Yesus menuju Galilea, Alkitab mencatat 

bahwa Yesus HARUS melintasi daerah Samaria. 
- BAGI YESUS, MENYELAMATKAN JIWA ADALAH 

SUATU KEHARUSAN DAN BUKAN PILIHAN! 
- MENYELAMATKAN JIWA ADALAH MINISTRY 

UTAMA KITA SEBAGAI ORANG KRISTEN YANG 
DIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN LEWAT 
AMANAT AGUNG!  

b. Tuhan Yesus adalah Penjala Jiwa yang luarbiasa! 
◼ Ada beda antara pekerja yang melakukan 

pekerjaannya karena sebatas job desc dan juga 
yang melakukan pekerjaannya karena passion! 

◼ Yohanes 4:31-38.  31 Sementara itu murid-
murid-Nya mengajak Dia, katanya: "Rabi, 
makanlah." 32 Akan tetapi Ia berkata kepada 
mereka: "Pada-Ku ada makanan yang tidak kamu 
kenal." 33 Maka murid-murid itu berkata seorang 
kepada yang lain: "Adakah orang yang telah 
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membawa sesuatu kepada-Nya untuk dimakan?" 
34 Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah 
melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan 
menyelesaikan pekerjaan-Nya. 35 Bukankah 
kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah 
musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-
ladang yang sudah menguning dan matang untuk 
dituai. 36 Sekarang juga penuai telah menerima 
upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup 
yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-
sama bersukacita. 37 Sebab dalam hal ini benarlah 
peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain 
menuai. 38 Aku mengutus kamu untuk menuai apa 
yang tidak kamu usahakan; orang-orang lain 
berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha 
mereka." 

◼ MENGAPA TUHAN YESUS MEMBANDINGKAN 
MEMENANGKAN JIWA DENGAN MAKANAN? 
- PERTAMA: KARENA SEPERTI MAKANAN, 

MEMENANGKAN JIWA ITU LEZAT! 
MEMENANGKAN JIWA ITU NIKMAT! 

- KEDUA: KARENA SEPERTI MAKANAN, 
MEMENANGKAN JIWA ITU AKAN 
MENDATANGKAN KESEGARAN DAN KEKUATAN 
BAGI HIDUP KITA! 
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c. Jadi MULAI SEJAK SEKARANG saya tantang kita 
semua untuk BANGKIT “SAVE THE LOST AT ANY 
COST”  
◼ Dulu tulisan SAVE THE LOST AT ANY COST itu 

selalu terpampang di gereja kita! 
Itulah nyawa gereja kita! Itu DNA kita sejak awal, 
yaitu gereja yang menyelamatkan jiwa 
berapapun harganya! 

◼ Hari ini saya berdoa supaya semangat SAVE 
THE LOST AT ANY COST dikobarkan kembali 
dalam diri semua anggota keluarga Allah! 

 
III. JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN SUPER BESAR 

INI. 
a. Saya berdoa ini saatnya anda TERIMA ANOINTING 

TO SEE UNTUK MELIHAT BAHWA LADANG SUDAH 
MENGUNING! 
◼ Ini waktunya gereja Tuhan bangkit menjadi 

penjala jiwa yang tekun dan penuh semangat 
karena inilah best moment di mana ladang 
sudang menguning dan siap untuk dituai! 

◼ Di momen panen raya dan kesempatan besar 
seperti ini, jadilah pribadi yang bijaksana! 
- Amsal 10:5 Siapa mengumpulkan pada musim 

panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu 
panen membuat malu.  

b. Kalau anda bangkit menjadi anak Tuhan yang 
bijaksana yang mengumpulkan pada musim panen, 
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maka di babak berikutnya siap-siaplah menerima 
kemuliaan besar! 
◼ Amsal 11:30  Hasil orang benar adalah pohon 

kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati 
orang.  
- Dalam New King James dikatakan Proverbs 

11:30 The fruit of the righteous is a tree of life, 
AND HE WHO WINS SOULS IS WISE. 

- Dan siap-siap terimalah berkat bagi orang-orang 
yang bijaksana! Amsal 3:35a  Orang yang bijak 
akan mewarisi kehormatan... 

- Proverbs 3:35a (NKJV)  THE WISE SHALL INHERIT 
GLORY 

- ORANG-ORANG YANG BIJASANA AKAN 
MEWARISI DAN MENERIMA KEMULIAAN! Saya 
berdoa anda yang giat selamatkan jiwa akan 
mewarisi kemuliaan di dunia ini, tetapi lebih 
dari itu anda dan saya akan menerima 
kemuliaan yang sangat besar dalam kerajaan 
sorga! 


